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Resterende issues RGBZ  

Van: Arjan Kloosterboer 

Datum: 19-5-2014 

Ter bespreking in Expertgroep Informatiemodellen dd. 22-5-2014, agendapunt 4 

 

 

De meest actuele versie van het Wijzigingsvoorstel RGBZ is versie 0.8. Deze is besproken in de 
expertgroep van februari jl.  Daarop zijn nog enkele issues onderhanden. Deze sommen we hieronder 
op, met hun status. 

 

Harmonisatie met het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) 

Zie separate notitie. 

 

Unieke aanduuidingen van ZAAK en INFORMATIEOBJECT 

Zie separate notitie. 

 

Zaak met meerdere initiatoren 

Zie de discussie op de GEMMA-community. Voorstel is om dit in het RGBZ niet expliciet te modellen. 

 

Zaakinitiator is eenmansbedrijf 

Zie de discussie op de GEMMA-community. Voorstel is om het KvK-nummer toe te voegen aan 
VESTIGING.  

 

Geadresseerde en afzender als betrokkene vastleggen bij een informatieobject 

Zie de discussie op de GEMMA-community. De afzender kan nu vastgelegd worden met de 
attribuutsoort ‘Auteur’.  De geadresseerde kan niet vastgelegd worden. Is het wenselijk een relatie te 
leggen van INFORMATIEOBJECT naar ROL (van de BETROKKENE bij de ZAAK die een document 
gestuurd of ontvangen heeft)?  

 

Indicatie document digitaal ondertekend 

Zie de discussie op de GEMMA-community.  Is het zo dat een digitaal ondertekend zijn van een 
document te herkennen is aan de metadata van dat document (bijv. van de .pdf)? 

 

Unieke aanduiding medewerker 

Zie de discussie op de GEMMA-community. Het voorstel is om de unieke aanduiding te laten 
bestaand uit de combinatie van het KvK-nummer (van de organisatie waarvoor de medewerker 
werkt) met de identificatie van de medewerker (binnen de organisatie waarvoor hij/zij werkt). 

 

https://new.kinggemeenten.nl/sites/default/files/bibliotheek/4689/20140213%20Expertgroep%20informatiemodellen/RGBZ%20Wijzigingsvoorstel%200_8%2020140122.docx
https://new.kinggemeenten.nl/stuf-zkn/zaak-met-meerdere-initiators
https://new.kinggemeenten.nl/stuf-zkn/zaakgericht-werken-voor-bedrijveninstellingen
https://new.kinggemeenten.nl/rgbz/betrokkene-vastleggen-bij-edc
https://new.kinggemeenten.nl/rgbz/digitaal-ondertekende-documenten
https://new.kinggemeenten.nl/rgbz/unieke-aanduiding-medewerker-0
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Gedetailleerdere modellering gemachtigde 

Zie discussie-voorstel op de GEMMA-community. Ons voorstel is de modellering te houden zoals nu 
opgenomen in het wijzigingsvoorstel. De modellering zoals in het discussievoorstel verwoord, 
structureert diepgaander maar is daarmee ook complexer. Betwijfeld wordt of het één tegen het 
ander opweegt. 

 

 

 

  

 

https://new.kinggemeenten.nl/document/wijzigingsverzoek-gemachtigde

